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Draaiboek:
Jachtactiviteit tijdens corona
De opflakkering van het Covid-19 virus vraagt opnieuw een verstrenging van verschillende maatregelen.
Dit maakt het leven opnieuw minder flexibel, doch dergelijke regels zijn noodzakelijk om het virus in te
dijken en opnieuw naar een genormaliseerde situatie te kunnen evolueren. Alleen door de fysieke
contacten tot een minimum te bepreken -dit door alle mensen van de Belgisch bevolking, alsook elders in
de rest van de wereld- kunnen we dit doel, dat elk van ons aanbelangt, bereiken.
De wettelijk opgelegde maatregelen hebben impact in nagenoeg al onze dagelijkse activiteiten. Ook bij
het uitvoeren van jacht moeten we tweemaal nadenken alvorens we van start kunnen gaan. Hubertus
Vereniging Vlaanderen poogde daarom om voor u de nodige maatregelen en adviezen te noteren om een
jachtdag zo coronaproof te laten verlopen.

Wettelijke bepalingen
Op de nationale veiligheidsraad van 27 juli 2020 werden een aantal beslissingen genomen. Deze
beslissingen werden bekrachtigd in een aanpassing van het ministerieel besluit van ‘30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’. De
gecoördineerde versie van dit aangepaste besluit kan u hier nalezen.
De maatregelen die van belang zijn bij het uitvoeren van onze jachtactiviteiten zijn:
-

-

-

Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het Ministerieel Besluit hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten.
Hierbij worden kinderen die nog geen 12 jaar zijn geworden niet meegerekend. Deze 5 personen
worden de ‘bubbel’ genoemd.
Hou steeds rekening met een minimale sociale afstand van 1,5 m t.o. v. derde personen die niet tot
de ‘bubbel’ behoren.
Private bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen die nog geen 12 jaar zijn
worden niet meegerekend). Deze personen mogen tot de bubbel behoren, maar dit is niet
noodzakelijk. Bij dergelijke ontmoetingen moet de sociale afstand steeds gegarandeerd worden.
Lukt dit niet dan is het afdekken van de mond en neus verplicht.
Bedek de mond en neus met een mondmasker of een ander alternatief in stof op plaatsen waar de
sociale distancing niet altijd kan gegarandeerd worden. (vb. op openbare plaatsen).
Buitenactiviteiten hebben de voorkeur. Is dit niet mogelijk dan moeten de ruimtes voldoende
verlucht worden.
Op activiteiten die georganiseerd worden door een vereniging (vb. de WBE) en waarbij er een
volwassen begeleider aanwezig is, mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Dit houdt onder
meer in dat jachtactiviteiten, georganiseerd door de WBE, in tegenstelling tot privaat
georganiseerde activiteiten tot 50 personen zijn toegestaan. Een begeleider is hierbij steeds
noodzakelijk. De verantwoordelijk voor de opvolging van de maatregelen ligt in dat geval bij deze
begeleider.
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Op diezelfde 27ste juli werd door gouverneur Cathy Berx in de provincie Antwerpen een bijkomend besluit
genomen dat verder ging dan het nationale niveau. Dit om de nijpende situatie in de provincie
daadkrachtig aan te pakken. De specifieke maatregelen werden opgenomen in een politiebesluit dat afliep
op 26 augustus 2020. Vanaf 27 augustus gelden in de provincie geen bijkomende maatregelen meer en
worden de reguliere federale maatregelen de maatstaf.

Verloop van een jachtdag
Tijdens een georganiseerde jachtdag kunnen we grosso-modo 4 grote blokken onderscheiden waarbij er
extra aandacht nodig is om onze eigen veiligheid alsook deze van onze medemens te garanderen. In dit
draaiboek focust Hubertus Vereniging Vlaanderen op deze 4 blokken en trachten wij de courant
voorkomende handelingen af te wegen tegen de geldende regelgeving en aan te vullen met bijkomend
advies opdat we alles zo coronaveilig mogelijk kunnen laten verlopen.
Deze 4 blokken zijn
1)
2)
3)
4)

Ontmoetingsmoment bij aanvang van de jachtdag
Vervoer naar en tijdens de jachtdag
De eigenlijke jachtactiviteit zelf
Het afsluitmoment

Vanuit Hubertus Vereniging Vlaanderen roepen we op om de verder beschreven adviezen maximaal te
volgen.
Omdat jachtdagen verschillende vormen kunnen aannemen werken we een draaiboek uit voor de
volgende twee meest frequent voorkomende gevallen:
1) Een individuele jachtdag met de ‘bubbel’
2) Een georganiseerde jachtdag met personen van buiten de bubbel
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Jachtdag personen buiten de eigen bubbel
Buiten het eigen huishouden en de bubbel die we mogen ontmoeten en waarbij de coronamaatregelen
minder strikt dienen toegepast te worden, kunnen we tijdens een jachtdag ook bijkomende personen
uitnodigen. Het aantal personen is echter beperkt.
Voor u de jachtdag aanvangt vergewist u zich van het volgende:
-

U heeft zelf geen symptomen die kunnen wijzen op corona. Raadpleeg volgende website bij twijfel
over de symptomen: https://www.info-coronavirus.be/nl/wat-is-het-coronavirus/
U neemt een mondmasker mee
U neemt handschoenen mee
U neemt bij voorkeur zelf een flesje alcoholgel mee om de handen regelmatig te ontsmetten
Bent u de organisator van de jachtdag: neem contact op met de lokale WBE om na te vragen of er
in de gemeente bijkomende afzonderlijke maatregelen zijn opgelegd die de jachtdag kunnen
belemmeren

1. Ontmoetingsmoment bij aanvang van de jachtdag
Bij de start van de jachtdag komt men traditioneel samen op een afgesproken plaats. Ter plekke wordt
veelal een koffie en soms zelfs een heus ontbijt aangeboden, alvorens de briefing voor de dag start.
Tijdens dit moment moeten we rekening houden met volgende wettelijke bepalingen en advies vanuit
Hubertus Vereniging Vlaanderen.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die nog geen 12 jaar zijn niet meegerekend. Deze 5 personen worden de ‘bubbel’
genoemd.
- Hou steeds rekening met een minimale sociale afstand van 1,5 m t.o. v. derde personen die niet tot
de ‘bubbel’ behoren.
- Private bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen die nog geen 12 jaar zijn
worden niet meegerekend). Deze personen mogen tot de bubbel behoren, maar dit is niet
noodzakelijk. Bij dergelijke ontmoetingen moet de sociale afstand steeds gegarandeerd worden.
Lukt dit niet dan is het afdekken van de mond en neus verplicht.
- Bedek de mond en neus met een mondmasker of een ander alternatief in stof op plaatsen waar de
sociale distancing niet altijd kan gegarandeerd worden. (vb. op openbare plaatsen).
- Buitenactiviteiten hebben de voorkeur. Is dit niet mogelijk dan moeten de ruimtes voldoende
verlucht worden.
- Op activiteiten die georganiseerd worden door een vereniging (vb. de WBE) en waarbij er een
volwassen begeleider aanwezig is, mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Dit houdt onder
meer in dat jachtactiviteiten, georganiseerd door de WBE, in tegenstelling tot privaat
georganiseerde activiteiten tot 50 personen zijn toegestaan. Een begeleider is hierbij steeds
noodzakelijk. De verantwoordelijk voor de opvolging van de maatregelen ligt in dat geval bij deze
begeleider.
Advies HVV om de jachtdag Coronaproof te maken
- U kan een jachtdag organiseren of bijwonen waarop maximaal 10 personen aanwezig zijn die 12
jaar of ouder zijn. Dit kunnen leden van het gezin zijn alsook personen uit de bubbel, doch ook
derden kunnen op deze jachtdag aanwezig zijn.
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-

-

-

-

-

-

De organisator van de jachtdag noteert bij aanvang van de jachtdag de contactgegevens van alle
aanwezigen op de jachtdag, opdat bij een eventuele contact tracing snel de hele groep kan
aangesproken worden.
Een afstand van 1,5 m t.o.v. andere personen dient steeds gerespecteerd te worden. Doe dit bij
voorkeur ook t.o.v. mensen uit het gezin en de bubbel om het voorbeeld te geven aan alle
aanwezigen.
Spreek bij voorkeur in de open lucht af. Afspreken in een binnenruimte is niet verboden, doch sterk
af te raden. Zorg in elk geval dat de minimale afstand van 1,5m gerespecteerd wordt en voorzie
voldoende verluchting.
Geef aanwezigen op de jachtdag duidelijk aan welke de minimaal te volgen regels zijn om de dag
Coronaproof te laten plaats vinden.
Voorzie een alcoholgeldispenser voor de aanwezigen. Voorzie bij voorkeur ook een plaats om de
handen te kunnen wassen.
Een koffie of ander drankje kan aangeboden worden aan de aanwezigen. Zij nemen dit nooit zelf
doch ontvangen dit van één aangeduid persoon die deze taak de hele dag zal opvolgen. Hij/zij
draagt bij het behandelen van de drank steeds
o Handschoenen
o Mondmasker
Een koffiekoek af andere vorm van ontbijt kan aangeboden worden. Ook in dit geval kan dit
uitsluitend wanneer dit door één aangeduid persoon gebeurt, die deze taak de hele dag op zich
neemt. Hij/zij draagt bij het behandelen van de voeding steeds
o Handschoenen
o Mondmasker
Drankjes en maaltijden worden best buiten in de open lucht genuttigd. Dit kan al zittend aan een
tafel doch een afstand van 1,5 m is verplicht met mensen van buiten het gezin die niet in de bubbel
zitten. Om die reden raden we vanuit Hubertus Vereniging Vlaanderen aan om deze afstand
steeds en met iedereen te bewaren.

2. Vervoer naar en tijdens de jachtdag
Veelal verplaatsen we ons naar en op de jachtdag met de wagen. In deze gesloten omgeving waar
personen dicht op elkaar zitten, is de kans van overdracht van ziekten reëler dan in de buitenlucht.
Tijdens dit moment moeten we rekening houden met volgende wettelijke bepalingen en advies vanuit
Hubertus Vereniging Vlaanderen.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die nog geen 12 jaar zijn geworden niet meegerekend. Deze 5 personen worden de
‘bubbel’ genoemd.
- Hou steeds rekening met een minimale sociale afstand van 1,5 m t.o. v. derde personen die niet tot
de ‘bubbel’ behoren.
- Private bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen die nog geen 12 jaar zijn
worden niet meegerekend). Deze personen mogen tot de bubbel behoren, maar dit is niet
noodzakelijk. Bij dergelijke ontmoetingen moet de sociale afstand steeds gegarandeerd worden.
Lukt dit niet dan is het afdekken van de mond en neus verplicht.
- Bedek de mond en neus met een mondmasker of een ander alternatief in stof op plaatsen waar de
sociale distancing niet altijd kan gegarandeerd worden. (vb. op openbare plaatsen).
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Advies HVV om de jachtdag Coronaproof te maken
- Hubertus Vereniging Vlaanderen adviseert om verplaatsingen zoveel mogelijk te voet te doen. Is
dit niet mogelijk, dan kan uiteraard gebruik gemaakt werden van de wagen of een ander
vervoersmiddel.
- Hou bij elke vorm van verplaatsing steeds een minimale afstand van 1,5 m van personen die niet
tot hetzelfde huishouden of de bubbel behoren.
- Neem nooit derde personen mee in de wagen die niet behoren tot het eigen huishouden of de
bubbel. Derde personen meenemen in de wagen, ook al draagt iedereen hierbij een mondmasker
wordt ten stelligste afgeraden daar de afstand van 1,5m nagenoeg nooit kan verzekerd worden en
we ons in een kleine ruimte bevinden waar het virus potentieel snel kan circuleren via het
verwarmings-/verluchtingsysteem van de wagen.
- Elke aanwezige kan zich samen met zijn bubbel in de wagen verplaatsen.
- Het dragen van een mondmasker is niet verplicht in de wagen, noch tijdens de verplaatsing te
voet. Komt u echter op plaatsen waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden, dan
wordt aangeraden het mondmasker aan te doen.

3. De jachtactiviteit zelf
Er bestaan verschillende vormen van jacht.
-

-

-

Enkele voorbeelden daarvan zijn de individuele aanzitjacht, waarbij men alleen op een hoogzit zit.
De drukjacht op grofwild waarbij de jager op een hoogzit zit, opgesteld in het gebied waar er
gedrukt wordt. Deze hoogzitjes staan steeds op verschillende tientallen meters van elkaar
verwijderd op plaatsen waarvan men verwacht dat het wild zal passeren. Tijdens de jachtactiviteit
lopen personen doorheen het gebied om het wild in beweging te zetten. Zij lopen steeds
verschillende meters uit elkaar, opdat een zo groot mogelijk gebied tegelijkertijd kan gedrukt
worden.
De jacht op kleinwild , waterwild en overig wild waarbij het wild voor de voet wordt opgedreven.
Bij deze jachtvorm lopen jagers op verschillende meters van elkaar doorheen het perceel wat
wordt afgejaagd.
Een combinatie van jacht voor de voet en het opstellen van jagers langs de rand van het te bejagen
perceel. Ook bij deze jachtvorm lopen personen steeds verschillende meters van elkaar verwijderd.

Jagen op zich is inherent verbonden aan het beslagen van een zo groot mogelijk gebied. Daarbij is men
uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers aan de jachtdag. De afstand tussen personen bedraagt
steeds meerdere meters tot zelfs tientallen meters.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die nog geen 12 jaar zijn geworden niet meegerekend. Deze 5 personen worden de
‘bubbel’ genoemd.
- Hou steeds rekening met een minimale sociale afstand van 1,5 m t.o. v. derde personen die niet tot
de ‘bubbel’ behoren.
- Private bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen die nog geen 12 jaar zijn
worden niet meegerekend). Deze personen mogen tot de bubbel behoren, maar dit is niet
noodzakelijk. Bij dergelijke ontmoetingen moet de sociale afstand steeds gegarandeerd worden.
Lukt dit niet dan is het afdekken van de mond en neus verplicht.
- Bedek de mond en neus met een mondmasker of een ander alternatief in stof op plaatsen waar de
sociale distancing niet altijd kan gegarandeerd worden. (vb. op openbare plaatsen).
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Advies HVV om de jachtdag coronaproof te maken
- Tijdens het uitoefenen van de jachtdaad moet erop toegezien worden dat een minimale afstand
van 1,5 m t.o.v. derde personen steeds gerespecteerd wordt.
- Gestrekt wild dat u aan derden buiten het huishouden of de bubbel wenst te bezorgen (vb. de
poelier) behandeld u best met handschoenen, dus ook bij het ophalen uit het veld. Gezien het
veelal onmogelijk is om te weten welk stuk door welke persoon werd aangeraakt, adviseert
Hubertus Vereniging Vlaanderen om bij het behandelen van wild steeds handschoenen te dragen.
- Honden die op de jachtdag meelopen worden uitsluitend aangehaald door hun eigenaar. Derden
raken de hond niet aan om de kans op overdracht van Covid-19 te minimaliseren.
- Denk tweemaal na bij het realiseren van een afschot op grofwild. Zware stukken die op moeilijk
toegankelijke plaatsen worden gestrekt kunnen vaak niet alleen opgehaald worden. Inzetten van
meerdere personen is daarbij veelal nodig. Vermijd dergelijke situaties.
 Is een berging alleen niet mogelijk, doe dit dan met maximaal twee personen. Zorg daarbij
voor
o Het dragen van een mondmasker
o Het behouden van een minimale afstand van 1,5 m.
Om dit te vereenvoudigen kan u gebruik maken van twee touwen om het dier uit te
slepen.
- Bij het ontweiden van grofwild dragen we steeds een mondmasker en handschoenen om
contaminatie van het vlees te voorkomen. Doe dit steeds, ongeacht of dit vlees voor eigen
consumptie, binnen het gezin of de bubbel is bestemd.
Nog dit: Doet men een jachtactiviteit op grofwild, denk dan steeds goed na of er een nazoek noodzakelijk
kan zijn. Doe dit dan bij voorkeur met personen die aanwezig zijn op de jachtdag. Is dit niet mogelijk dan
nodigt u een expert uit. Hou daarbij wel steeds rekening met volgende maatregelen:
o De som van het aantal personen aanwezig op de jachtdag, inclusief de nazoeker mag
nooit de tien overschrijden.
o Draag een mondmasker
o Houd een minimale afstand van 1,5 m van de nazoeker en zijn zweethond
o Duid de afschotplaats aan en laat de nazoeker en zijn zweethond de nazoek individueel
uitvoeren. Wacht op zijn signaal om het stuk te bergen.

4. Het afsluitmoment
Na afloop van de jachtdag wordt het gestrekte wild verzameld en samengebracht op een centraal punt.
Een tableau wordt gelegd en een debriefing van de jachtdag volgt. Net als bij het ontmoetingsmoment
komen personen hier centraal samen en wordt bij een drankje nog wat bijgepraat. Veelal wordt nog een
diner of andere vorm van eten voorzien.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die nog geen 12 jaar zijn geworden niet meegerekend. Deze 5 personen worden de
‘bubbel’ genoemd.
- Hou steeds rekening met een minimale sociale afstand van 1,5 m t.o. v. derde personen die niet tot
de ‘bubbel’ behoren.
- Private bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen die nog geen 12 jaar zijn
worden niet meegerekend). Deze personen mogen tot de bubbel behoren, maar dit is niet
noodzakelijk. Bij dergelijke ontmoetingen moet de sociale afstand steeds gegarandeerd worden.
Lukt dit niet, dan is het afdekken van de mond en neus verplicht.
- Bedek de mond en neus met een mondmasker of een ander alternatief in stof op plaatsen waar de
sociale distancing niet altijd kan gegarandeerd worden. (vb. op openbare plaatsen).
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-

Buitenactiviteiten hebben de voorkeur. Is dit niet mogelijk dan moeten de ruimtes voldoende
verlucht worden.

Advies HVV om de jachtdag coronaproof te maken
- Een afstand van 1,5 m t.o.v. andere personen dient steeds gerespecteerd te worden. Doe dit bij
voorkeur ook van mensen uit het gezin en de bubbel om het voorbeeld te geven aan alle
aanwezigen.
- Voorzie een alcoholgeldispenser voor de aanwezigen. Voorzie bij voorkeur ook een plaats om de
handen te kunnen wassen.
- Een drankje kan aangeboden worden aan de aanwezigen. Zij nemen dit nooit zelf doch ontvangen
dit van één aangeduid persoon die deze taak de rest van de dag heeft opgevolgd. Hij/zij draagt bij
het behandelen van de drank steeds
o Handschoenen
o Mondmasker
- Een maaltijd tijdens het afsluitmoment (maar ook tijdens de middag) kan aangeboden worden aan
de aanwezigen. Ook in dit geval kan dit uitsluitend wanneer dit door één aangeduid persoon
gebeurt die deze taak reeds de hele dag heeft opgevolgd. Hij/zij draagt bij het behandelen van de
voeding steeds
o Handschoenen
o Mondmasker
- Drankjes en maaltijden worden buiten in de open lucht genuttigd. Dit kan al zittend aan een tafel
doch een afstand van 1,5 m is verplicht met mensen van buiten het gezin die niet in de bubbel
zitten. Om die reden raden we vanuit HVV aan om deze afstand steeds en met iedereen te
bewaren.
- Een maaltijd in een gesloten ruimte is sterk af te raden. In dergelijke omstandigheden creëren we
immers een ideaal klimaat voor de overdracht van het virus. Staan de omstandigheden dit niet toe
dan zorgt u voor een goede verluchting van de ruimte en wordt ervoor gezorgd dat de afstand van
1,5m strikt wordt nageleefd.

Tip
Bij het voorzien van een ontbijt, een middagmaal of een maaltijd bij het afsluiten van de jachtdag is het
aan te raden om individueel verpakte zaken te voorzien (vb. een individueel verpakt belegd broodje), dat
vereenvoudigt de handeling op de jachtdag zelf.
Het voorzien van een warme maaltijd is mogelijk, doch af te raden daar men meerder handelingen moet
treffen om deze aan de aanwezigen uit te delen.
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Jachtdag met de eigen bubbel
Buiten de personen die je kan ontmoeten in de eigen bubbel zijn er geen andere personen (kinderen die
nog geen 12 jaar zijn worden niet meegerekend) aanwezig.
Voor u de jachtdag aanvangt vergewist u zich van
-

U heeft zelf geen symptomen die kunnen wijzen op corona. Raadpleeg volgende website bij twijfel
over de symptomen: https://www.info-coronavirus.be/nl/wat-is-het-coronavirus/
U neemt een mondmasker mee
U neemt handschoenen mee
U neemt bij voorkeur zelf een flesje alcoholgel mee om de handen regelmatig te ontsmetten.
Bent u de organisator van de jachtdag: neem contact op met de lokale WBE om na te vragen of er
in de gemeente bijkomende afzonderlijke maatregelen zijn opgelegd die de jachtdag kunnen
belemmeren

1. Ontmoetingsmoment bij aanvang van de jachtdag
Bij de start van de jachtdag komt men traditioneel samen op een afgesproken plaats. Ter plekke wordt
veelal een koffie en soms zelfs een heus ontbijt aangeboden, alvorens de briefing voor de dag start.
Tijdens dit moment moeten we rekening houden met volgende wettelijke bepalingen en advies vanuit
Hubertus Vereniging Vlaanderen.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die nog geen 12 jaar zijn geworden niet meegerekend. Deze 5 personen worden de
‘bubbel’ genoemd.
- Private bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen die nog geen 12 jaar zijn
worden niet meegerekend). Deze personen mogen tot de bubbel behoren, maar dit is niet
noodzakelijk. Bij dergelijke ontmoetingen moet de sociale afstand steeds gegarandeerd worden.
Lukt dit niet dan is het afdekken van de mond en neus verplicht.
Advies HVV om de jachtdag Coronaproof te maken
- Gezien de jachtdag uitsluitend gebeurt met personen uit het eigen huishouden en maximaal 5
andere personen die tot de bubbel behoren zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.
- Er dient steeds op toegezien te worden dat het maximum van 10 personen op de activiteit niet
wordt overschreden. Een jachtdag met twee gezinnen van elk 5 personen (12 jaar of ouder) is
mogelijk, echter een jachtdag waarbij een gezin van 4 personen en een gezin van 6 personen zou
deelnemen is niet toegestaan daar de bubbel van 5 personen dan overschreden wordt voor het
eerste gezin.
- Wanneer iemand uit het huishouden of de bubbel symptomen van corona ondervindt, last u de
hele jachtdag af of begeeft u zich niet naar de jachtdag, tot op een moment dat een coronatest
uitwijst dat er geen besmetting aanwezig is Neem bij een eventueel vermoeden onmiddellijk
contact op met de huisarts om een test te laten uitvoeren.
- Het bewaren van de sociale afstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker of alternatieve
stof zijn niet verplicht.
- Maak aan de aanwezigen duidelijk dat de jachtdag uitsluitend doorgaat met personen uit het gezin
en de bubbel.
- Geef in de briefing mee dat tijdens de jachtdag steeds een minimale afstand van 1,5m dient
behouden te worden van derden die men zou tegenkomen.
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2. Vervoer naar en tijdens de jachtdag
Veelal verplaatsen we ons naar en op de jachtdag met de wagen. In deze gesloten omgeving waar
personen dicht op elkaar zitten, is de kans van overdracht van ziekten reëler dan in de buitenlucht.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die nog geen 12 jaar zijn geworden niet meegerekend. Deze 5 personen worden de
‘bubbel’ genoemd.
Advies HVV om de jachtdag Coronaproof te maken
- Gezien de jachtdag uitsluitend gebeurt met personen uit het eigen huishouden en maximaal 5
andere personen die tot de bubbel behoren, zijn er geen bijkomende maatregelen nodig. Zich
samen in de wagen verplaatsen naar en op de jachtdag vormt niet meer besmettingsgevaar dan de
regelmatige ontmoetingen met de bubbel en het huishouden.
- Wanneer iemand uit het huishouden of de bubbel symptomen van corona ondervindt, last u de
hele jachtdag af of begeeft u zich niet naar de jachtdag, tot op een moment dat een coronatest
uitwijst dat er geen besmetting aanwezig is Neem bij een eventueel vermoeden onmiddellijk
contact op met de huisarts om een test te laten uitvoeren.
- Het bewaren van de sociale afstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker of alternatieve
stof zijn niet verplicht.

3. De jachtactiviteit zelf
Er bestaan verschillende vormen van jacht.
-

-

-

Enkele voorbeelden daarvan zijn de individuele aanzitjacht, waarbij men alleen op een hoogzit zit.
De drukjacht op grofwild waarbij de jager op een hoogzit zit, opgesteld in het gebied waar er
gedrukt wordt. Deze hoogzitjes staan steeds op verschillende tientallen meters van elkaar
verwijderd op plaatsen waarvan men verwacht dat het wild zal passeren. Tijdens de jachtactiviteit
lopen personen doorheen het gebied om het wild in beweging te zetten. Zij lopen steeds
verschillende meters uit elkaar, opdat een zo groot mogelijk gebied tegelijkertijd kan gedrukt
worden.
De jacht op kleinwild , waterwild en overig wild waarbij het wild voor de voet wordt opgedreven.
Bij deze jachtvorm lopen jagers op verschillende meters van elkaar doorheen het perceel wat
wordt afgejaagd.
Een combinatie van jacht voor de voet en het opstellen van jagers langs de rand van het te bejagen
perceel. Ook bij deze jachtvorm lopen personen steeds verschillende meters van elkaar verwijderd.

Jagen op zich is inherent verbonden aan het beslagen van een zo groot mogelijk gebied. Daarbij is men
uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers aan de jachtdag. De afstand tussen personen bedraagt
steeds meerdere meters tot zelfs tientallen meters.
Relevante wettelijke bepalingen
- Niet van toepassing
Advies HVV om de jachtdag Coronaproof te maken
- Gezien de jachtdag uitsluitend gebeurt met personen uit het eigen huishouden en maximaal 5
andere personen die tot de bubbel behoren zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.
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-

-

Gestrekt wild dat u aan derden buiten het huishouden of de bubbel wenst te bezorgen (vb. de
poelier) behandelt u best met handschoenen, dus ook bij het ophalen uit het veld. Gezien het
veelal onmogelijk is om te weten welk stuk door welke persoon werd aangeraakt, adviseert
Hubertus Vereniging Vlaanderen om bij het behandelen van wild steeds handschoenen te dragen.
Inzetten van jachthonden is mogelijk
Bij het ontweiden van grofwild dragen we steeds een mondmasker en handschoenen om
contaminatie van het vlees te voorkomen. Doe dit steeds, ongeacht of dit vlees voor eigen
consumptie binnen het gezin of de bubbel is bestemd.

Nog dit: Doet men een jachtactiviteit op grofwild, denk dan steeds goed na of er een nazoek noodzakelijk
kan zijn. Doe dit dan bij voorkeur met personen die aanwezig zijn op de jachtdag. Is dit niet mogelijk dan
nodigt u een expert uit. Hou daarbij wel steeds rekening met volgende maatregelen:
o De som van het aantal personen in het huishouden, de bubbel en de nazoeker mag nooit
de tien overschrijden.
o Draag een mondmasker
o Hou een minimale afstand van 1,5 m van de nazoeker en zijn zweethond
o Duidt de afschotplaats aan en laat de nazoeker en zijn zweethond de nazoek individueel
uitvoeren. Wacht op zijn signaal om het stuk te bergen.

4. Het afsluitmoment
Na afloop van de jachtdag wordt het gestrekte wild verzameld en samengebracht op een centraal punt.
Een tableau wordt gelegd en een debriefing van de jachtdag volgt. Net als bij het ontmoetingsmoment
komen personen hier centraal samen en wordt bij een drankje nog wat bijgepraat. Veelal wordt nog een
diner of andere vorm van eten voorzien.
Relevante wettelijke bepalingen
- Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag vanaf 29/07/2020 (en dit tot op het
moment dat het MB hiervoor wordt aangepast) 5 andere personen ontmoeten. Hierbij worden
kinderen die de leeftijd van 12 nog niet hebben bereikt niet meegerekend. Deze 5 personen
worden de ‘bubbel’ genoemd.
Advies HVV om de jachtdag Coronaproof te maken
- Gezien de jachtdag uitsluitend gebeurt met personen uit het eigen huishouden en maximaal 5
andere personen die tot de bubbel behoren zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.
- Het bewaren van de sociale afstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker of alternatieve
stof zijn niet verplicht.
- Een maaltijd en drankje kan aangeboden worden.

10

